OBEC VAĽKOVŇA, 976 69 VAĽKOVŇA
Zápisnica
Z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Vaľkovňa
OZ konané dňa 27.12.2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, uznášaniaschopné
Predsedajúci pani Ing.Tatiana Kamzíková
otvorila prvé
zasadnutie obecného
zastupiteľstva vo Vaľkovni, ktoré sa riadilo nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Vystúpenie novozvoleného starostu
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ
9. Voľba návrhovej komisie a ostatných komisií
10. Určenie platu starostu obce
11. Diskusia
12. Záver
K bodu 2:
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa bola určená Koreňová Anna, za overovateľov zápisnice : Hlavačik Marcel,
Vladimír Pokoš.
K bodu 3:
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda miestnej volebnej komisie p.Kamzíková oboznámila prítomných s výsledkami
volieb do samosprávy obce.
Volieb sa zúčastnilo 170 voličov zo zapísaných 236 osôb.
Na funkciu starostu boli 2 kandidáti: Mária Bobáková, Rudolf Pokoš ml..
98 hlasov získal Rudolf Pokoš a stal sa starostom obce.
Mária Bobáková získala 68 hlasov.

Volilo sa 5 poslancov. Poradie kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov podľa počtu
získaných hlasov je nasledovné:
1. Vladimír Pokoš
64 hlasov
2. Ondrej Pokoš
61 hlasov
3. Ivan Bartoš
59 hlasov
4. Marcel Hlavačik
55 hlasov
5. Mária Bobáková
52 hlasov
Poradie ďalších kandidátov podľa počtu získaných hlasov je nasledovné:
6. Dana Šavolová
46 hlasov
7. Tatiana Kamzíková 45 hlasov
8. Juraj Pajer
41 hlasov
9. Marta Tlučáková
32 hlasov
10. Mária Malachová
30 hlasov
11. Zdena Homolová
28 hlasov
12. Jozef Šarišsky
27 hlasov
13. Ľubomír Pokoš
26 hlasov
14. Bartolomej Pokoš
12 hlasov
K bodu 4
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Rudolf Pokoš, zložil zákonom predpísaný sľub, čo potvrdil aj
svojim podpisom.
Po zložení sľubu, starosta obce prevzal vedenie zastupiteľstva.
K bodu 5
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca:
1. Ivan Bartoš
2. Mária Bobáková
3. Marcel Hlavačik
4. Ondrej Pokoš
5. Vladimír Pokoš
K bodu 6
Vystúpenie novozvoleného starostu
Starosta vo svojom vystúpení pozdravil všetkých prítomných. Zdôraznil, že vo svojej práci
chce spolupracovať s poslancami a občanmi obce.
K bodu 7
Schválenie programu obecného zastupiteľstva
Novozvolený starosta obce dal schváliť program zasadnutia OZ
Prítomní poslanci:
Hlasovali za : 5

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 8
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia OZ
Starosta obce navrhol, aby poslankyňa Mária Bobáková bola poverená :
zvo lávaním a vedením zasadnut í o becného zast upit eľst va v pr ípadoch podľa
§ 12 o dst .2 prvá vet a, odst. 3 t ret ia vet a, odst .5 t ret ia vet a a odst 6 t ret ia vet a
záko na č.369/1990 Zb. o obecno m zr iadení v znení neskorších predpiso v.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za : 5
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu 9
Voľba návrhovej komisie a ostatných komisií
Do návrhovej komisie boli zvolení: Mária Bobáková, Ondrej Pokoš a Ivan Bartoš.
Boli zriadené nasledovné komisie:
Komisia pre ochranu verejného poriadku, predseda Vladimír Pokoš, ďalší členovia –
z občanov obce Michal Magura, Marián Bodák z členov policajného zboru.
K bodu 10
Určenie platu starostu obce
V sú lad e so zákono m NR SR č.253/1994 Z.z. o právno m post aven í
a p lat o vých po meroch st arost ov obcí a pr imát orov miest v znení neskoršíc h
predp iso v v rozsahu určeno m obecným zast upit eľst vo m najneskôr 90 dní pr ed
vo ľbami mesačný plat vo výške 1,65 násobku pr iemer nej mesačnej mzd y
zamest nancov v národno m hospodárst ve vyč íslenej na základe št at ist ického
úradu SR za predchádzajúci rok, zvýšenie plat u o 30%.
Úväzo k st arost u je 2/3, čiže 5hodín.
Prítomní poslanci:
Hlasovali za : 4

proti : 1 (Bobáková)

zdržali sa : 0

K bodu 11
Diskusia
Starosta obce poveril za svojho zástupcu poslanca Vladimíra Pokoša.
Poslankyňa Mária Bobáková:
Kompostovisko – prečo v obci, prečo nie mimo obce, aký je rozpočet
Starosta:
Rozpočet je 7 mil.Sk, spoluúčasť obce 5%, projekt sa prerobí, nebude kompostovisko ale
kompostáreň aby mohlo byť v obci
Mária Bobáková:
Zápisnice zverejňovať do 10 dní na internetovej stránke obce

K bodu 12
Záver
Na záver zasadnutia predsedníčka návrhovej komisie prečítala návrh na Uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia. Uznesenie bolo schválené.

Vo Vaľkovni dňa 3.1.2011

Rudolf Pokoš
Starosta obce

Zapísal: Anna Koreňová
Overovatelia zápisnice:
Marcel Hlavačik

.....................................................

Vladimír Pokoš

......................................................

